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Inleiding

‘Blijf altijd denken in mensen en
niet in culturen.

Zelf kunnen bepalen hoe je leeft, woont of
je vrije tijd besteedt. Dat is voor iedereen
belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is het belangrijk dat
de zeggenschap van ouderen, die afhankelijk zijn van zorg, ondersteund wordt door
alle betrokkenen in de zorg. Zorgverleners
maken daarbij gebruik van het zorgleefplan, een hulpmiddel om ouderen zoveel
mogelijk het leven te laten leiden zoals zij
dit wensen.

Niettemin is kennis van de
culturele achtergrond van degene
die je ontmoet en van je eigen
cultuur juist nodig om de goede
vragen te stellen en om elkaar
beter te leren kennen.’

Steeds meer ouderen met verschillende
Jan Booij, adviseur interculturalisatieculturele achtergronden maken gebruik
van zorg. Culturele diversiteit maakt de
en managementvraagstukken
zorgverlening kleurrijk en dynamisch en
plaatst verzorgenden voor nieuwe vragen.
Hoe kunnen zij ouderen ondersteunen en
hoe gaan zij om met voor hen nieuwe zorgvragen? Inspiratie kunnen zij putten uit
Iedereen is anders, mooi toch. Dit boek is speciaal geschreven voor helpenden, verzorgenden en teamleiders in de thuiszorg en in verzorgings- en verpleeghuizen. Het
boek biedt ondersteuning bij de zorgverlening aan cliënten met diverse culturele
achtergronden en zet je aan het denken over jouw opvattingen en over wensen en
gewoonten van cliënten.
Iedereen is anders, mooi toch biedt informatie over:
• Hoe je het zorgleefplan gebruikt in de zorg voor cliënten met diverse culturele
achtergronden.
• De benodigde vakbekwaamheid, de communicatie met de cliënt en specifieke
vragen van cliënten.
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• Hoe je met teamleden in gesprek komt over de zorg aan cliënten met een andere
culturele achtergrond. Elk hoofdstuk eindigt met twee oefeningen.
De voorbeelden in het boek zijn bedoeld om je bewust te maken van de consequenties van verschillen in de zorg. Het zijn voorbeelden van onderwerpen die voor het
welzijn van cliënten van groot belang zijn.
Iedereen is anders. mooi toch kan rekenen op ondersteuning van de Landelijke
Organisatie Cliëntenraden (LOC).
We hopen dat dit boek je helpt in de zorg voor ‘kleurrijke’ cliënten.
Sting wenst je daarbij veel succes.

6
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Multiculturele zorg

Verschillende ontwikkelingen in de zorg hebben gevolgen voor
het werk van helpenden en verzorgenden. Het zorgleefplan
helpt je om hier rekening mee te houden. er zijn specifieke
aandachtspunten in de zorg voor cliënten met diverse culturele
achtergronden.
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Invo e ri n g No rm e n ve ran two o rd e z o rg
Zorgorganisaties streven naar kwaliteit van zorg. Die kwaliteit is vastgelegd in de
Normen verantwoorde zorg. De inspectie beoordeelt jaarlijks of zorgorganisaties de
Normen verantwoorde zorg goed uitvoeren. In de normen staat beschreven wat het
resultaat moet zijn van goede zorg. Elke zorgaanbieder wordt jaarlijks getoetst op
die normen. Er wordt gekeken in welke mate de organisatie voldoet aan de norm en
wat beter kan of moet.
Een hulpmiddel om verantwoorde zorg in de dagelijkse praktijk te brengen is het
zorgleefplan.
He t z o rg l e e f p l a n
Naast de medische zorg is er in het zorgleefplan aandacht voor hoe cliënten willen
wonen, hoe ze hun dag willen doorbrengen en wat ze nodig hebben om ‘lekker in
hun vel te zitten’. Wat zijn hun wensen en behoeften? Het zorgleefplan helpt de
cliënt (en familie) zijn leven zo veel mogelijk voort te zetten zoals hij gewend
is. Het is een persoonlijk document, waarin voor iedere cliënt de zorg ‘op maat’ is
ingevuld. Elke cliënt heeft een zorgleefplan nodig.
In de visie van Sting betekent het werken met het zorgleefplan dat je vraaggericht
werkt. Als je vraaggericht werkt, is het vanzelfsprekend dat je goede zorg kunt
bieden aan alle cliënten. Toch is dit in de praktijk moeilijker dan je denkt. Het
multiculturele karakter van veel zorginstellingen, maakt het belangrijk om je te
verdiepen in uiteenlopende culturele achtergronden opdat je cliënten en hun
specifieke wensen serieus kunt nemen.
Zorgorganisaties – helpenden, verzorgenden en hun teamleiders – moeten dus
weten hoe zij kunnen omgaan met die verscheidenheid in zorg en welzijn voor hun
cliënten.
De behoeften van ouderen zijn verschillend, maar er zijn ook veel overeenkomsten.
Want alle ouderen willen:
• Zich thuis voelen in een veilige woonomgeving.
• Invloed hebben op de tijd waarop er hulp komt.
• Praktische invulling geven aan hun religieuze behoeften of levensovertuiging.
• Een zorgverlener kunnen vertrouwen.
• Goede informatie ontvangen over mogelijkheden in de zorg.
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Om een zorgleefplan met een cliënt op maat te maken is het belangrijk om de ‘individu’ te zien. Een mens met een eigen karakter, geschiedenis, wensen en behoeften. Dé Nederlander en dé Surinamer en dé Marokkaan bestaan niet. Binnen iedere
bevolkingsgroep komen grote individuele verschillen voor. Die individuele verscheidenheid van de cliënt staat voorop in het zorgleefplan.
O ude re n m e t d i ve rs e c u l tu re l e a c h te rg ro n d en
Er is een aantal aandachtspunten waarmee je rekening moet houden.
1	Nederland is een multiculturele samenleving: zorgorganisaties zijn of worden ook
multicultureel. In een multiculturele samenleving leven mensen van verschillende afkomst, met verschillende (geloofs)overtuigingen. En als je goed met die
verschillen kan omgaan, is de aanwezigheid van allerlei culturen een verrijking.
Dat is lang niet altijd eenvoudig. Bij verschillen tussen mensen (ook verschillen die niet cultuurbepaald zijn) ontstaan regelmatig misverstanden en is er
onbegrip.
2	In 2004 bleek uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat de
door ouderen ’ervaren gezondheid’ per bevolkingsgroep nogal uiteenliep. Veel
Molukse ouderen hebben relatief vaak last van diabetes. Turken, Marokkanen
en Surinamers hebben vaker (dan andere bevolkingsgroepen) aandoeningen
als migraine, gewrichtsproblemen en aandoeningen aan de rug. Marokkaanse
ouderen hebben veel last van darmstoornissen en langdurige ziekten. Turkse en
Marokkaanse ouderen hebben meer depressieve klachten, meer beperkingen in
mobiliteit, het huishouden en de dagelijkse verzorging. Zij gaan ook vaker naar
de huisarts.
3	Veel zorgafhankelijke ouderen zijn erg kwetsbaar en vinden het moeilijk om
assertief te zijn en hun wensen duidelijk kenbaar te maken. In veel culturen is
assertiviteit helemaal niet vanzelfsprekend, maar zijn beleefdheid en respect
voor ouderen sturende waarden. Daarnaast kent iedere ‘cultuur’ haar eigen
taboes rond bepaalde onderwerpen. Die taboes verschillen en vragen van je
dat je alert moet zijn en goed moet afstemmen met de cliënt.
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Vo orb e e ld e n u i t d e p rak ti j k
Werken vanuit al die individuele verschillen tussen cliënten is een uitdaging. Om
verzorgenden daarbij te ondersteunen kunnen teamleiders met hun team stilstaan
bij eigen waarden, normen en gewoonten. Als je met mensen werkt, is het heel
goed om jezelf zo nu en dan een spiegel voor te houden en na te denken over
vragen als: wat is voor mij gewoon, vanzelfsprekend en waar kijk ik raar tegenaan?
Hoe is jouw eigen aard en hoe ‘eigen-aardig’ ben jij?
Deze voorbeelden uit de praktijk van zorg voor cliënten met diverse culturele achtergronden laten je zien dat niets vanzelfsprekend of voorspelbaar is.

Vo o r b e e l d e n
Anders dan je denkt
Op de dagverzorging zit een Turkse cliënt te genieten van een bord stamppot.
Hij houdt van Turks eten, maar eet af en toe ook graag van de Hollandse pot.
Leuker dan je denkt
De Nederlandse verzorgende leert het kroeshaar van een Antilliaanse cliënt
verzorgen. De verzorgende wilde dat eigenlijk al heel lang leren. Beiden
genieten van het uurtje.
Ontroerender dan je denkt
Een Surinaamse verzorgende krijgt een bedankje van een Nederlandse familie,
omdat zij hun moeder zo heerlijk in de watten legt. Voor haar is het ‘in de
watten leggen’ van ouderen vanzelfsprekend.
Leerzamer dan je denkt
Een Indische verzorgende zegt ‘goedemorgen’ in de eigen taal van cliënten.
Cliënten waarderen dat enorm.
Lastiger dan je denkt
Een Poolse verzorgende begrijpt niet waarom een Indische cliënt haar niet
aankijkt. De verzorgende vindt het onbeleefd, maar de cliënt toont zo respect.

10
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Oe f e n i n g e n
Twee oefeningen om met het team op een persoonlijke en ontspannen manier met
elkaar te praten over de zorg voor ouderen met diverse culturele achtergronden.

Oefening 1
			

Wat verwacht jij van de zorg als je
84 jaar bent?

Doel van de oefening	Verzorgenden benoemen eigen (toekomstige) wensen
voor de zorg en leggen een link naar de zorg die zij
nu bieden aan anderen. Voldoet die zorg aan hun
eigen wensen?
Duur

45 minuten

Benodigdheden

Grootste formaat post-its, stiften, bord

1	Schrijf de volgende vraag op het bord: Wat zul jij missen uit je huidige leefsituatie als je op 84-jarige leeftijd in de zorg terechtkomt en wat verwacht je
van een medewerker uit je eigen discipline?
2	Geef de teamleden 5 minuten om hun antwoorden in kernwoorden op een postit te schrijven. Vraag één kernwoord per post-it. Het kernwoord moet op afstand
te lezen zijn.
3	Haal de post-its op en plak ze op een bord. Lees alle antwoorden hardop voor.
4	Nabespreking: vraag enkele teamleden dieper in te gaan op bepaalde wensen
van henzelf. Hoe belangrijk is het voor hen? Ga als het kan dieper in op de
persoonlijke motivatie voor een bepaalde wens.
5	Praat ook met de teamleden over de vraag of hun cliënten dergelijke wensen ook
hebben en of deze wensen op dit moment worden vervuld. Welke wensen worden
wel vervuld en welke niet? Wat zijn redenen daarvoor? Wat kan de organisatie
bieden en wat niet?

Werken met het zorgleefplan in multiculturele zorgorganisaties
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Oefening 2
			

Wat is de betekenis van voorwerpen 		
uit verschillende culturen?

Doel van de oefening

Onderzoek naar de betekenis van voorwerpen uit
verschillende culturen, waardoor verzorgenden
meer begrip krijgen voor het belang van die
voorwerpen voor cliënten.

Duur

60 minuten

Benodigdheden

Voorwerpen uit het dagelijks leven van cliënten.
Pen en papier.

1	Op tafel liggen allerlei voorwerpen en/of foto’s van voorwerpen die te maken hebben met diverse culturen. Denk aan Turkse theeglazen, de Koran, een
paashaas, beeldjes van Goden, een adventskalender, een heilig tapijt om op te
bidden, Marokkaanse glazen en thee, een hoofddoek, een blauw geluksoog, de
heilige driehoek.
De teamleden krijgen de opdracht om een voorwerp of foto uit te kiezen, waar
zij een vraag bij hebben.
2	De teamleden leggen hun voorwerp of foto op een andere tafel, schrijven hun
vraag op en leggen die naast het voorwerp.
3	Bekijk de uitgestalde voorwerpen en vragen.
4	Beantwoord gezamenlijk de vragen waar direct een antwoord op is. Iedereen
mag het antwoord geven (niet alleen de begeleider).
5	De vragen waar geen antwoord op is, komen terug in een volgend teamoverleg.
Spreek af wie het antwoord opzoekt. Deze opdracht stimuleert verzorgenden om
zelf naar antwoorden op vragen te zoeken. Je kunt antwoorden krijgen via een
cliënt, via een familielid, via een collega, door te zoeken op internet of in de
bibliotheek.
6	Indien er tijd over is: vraag welk voorwerp in hun eigen huis belangrijk voor hen
is en waarom.

12
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2

Het zorgleefplan

Het zorgleefplan is een belangrijk middel om cliënten te ondersteunen zelf de baas te blijven over hun eigen leven. Het helpt je
om de wensen en behoeften van ouderen zo goed mogelijk op papier
te zetten. een van de pijlers van het zorgleefplan is de eigen regie
en keuzevrijheid van de cliënt. wat betekent dat eigenlijk? en hoe
vertaal je de vier levensdomeinen van het zorgleefplan naar cliënten
met diverse culturele achtergronden? In dit hoofdstuk vind je per
domein een toelichting op hoe je deze vertaalslag kunt maken.

Werken met het zorgleefplan in multiculturele zorgorganisaties
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Pi j le rs va n h e t z o rg l e e fp l an 1
•	De cliënt houdt zeggenschap over het eigen leven, inclusief hoe de zorg wordt
verleend.
•	De cliënt is een individu die zelf richting geeft aan zijn of haar leven en ook de
verantwoordelijkheid wil dragen voor eigen keuzes.
•	De cliënt maakt samen met de verzorgende afspraken over de eigen levensstijl,
wensen en behoeften en legt dit vast in het zorgleefplan.
•	De cliënt en de verzorgende bespreken de mogelijkheden en grenzen in het
zorgaanbod.
Stel je voor dat je oud bent en afhankelijk van zorg. Waarover wil jij absolute
zeggenschap hebben? Denk aan: lichaam, geest, sociale relaties, dagindeling, geld,
spullen, zingeving en geloof.
Ze g g e n sch a p van c l i ë n te n
Zelf kunnen bepalen hoe je leeft, woont, of je vrije tijd besteedt. Is dat haalbaar
voor iedereen? ‘Ik wil de baas blijven over mijn eigen leven’, zeggen ouderen als je
vraagt wat belangrijk voor hen is. Ze willen blijven doen wat ze (nog) kunnen doen
en zelf bepalen wanneer ze welke zorg krijgen.
•	Zeggenschap is voor iedereen belangrijk, maar niet voor iedereen vanzelfsprekend. Normen en waarden bepalen in welke mate mensen hechten aan hun eigen
wensen. In sommige culturen staat het eigen belang op de tweede plaats.
•	Vaak hebben ouderen onvoldoende vaardigheden om hun wensen en behoeften
te onderkennen en verwoorden. Ze hebben daar hulp bij nodig.
•	Cliënten willen graag zelf beslissen over de zorg en ondersteuning die ze willen
ontvangen. Dat is niet altijd eenvoudig, omdat zorgverleners, partners of familieleden soms voor de cliënt gaan bepalen wat hij nodig heeft. Het gebeurt ook
dat zij ieder hun eigen kijk hebben op de zorg die de cliënt moet krijgen. Kom je
daar uit met de cliënt?

1
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Wat is een zorgleefplan? Zie www.sting.nl, > thema’s > verantwoorde zorg.

Iedereen is anders, mooi toch

Een grote groep ouderen heeft ondersteuning nodig bij het beslissen over hun
eigen leven en de zorg die zij verlangen. Zij laten het aan hun kinderen over.
Maar niet iedereen heeft kinderen of ziet zijn kinderen. Voor ouderen die in een ander land dan Nederland zijn geboren, is het verwoorden van eigen behoeften dubbel
lastig, omdat zij het gevoel kunnen hebben dat zij zich vooral moeten aanpassen.
Ook misverstanden door taalproblemen en door andere gewoonten in communicatie maken het soms lastig voor hen om eigen wensen en behoeften naar voren te
brengen.
We l ke h u l p k u n j e g e v e n ?
Verzorgenden kunnen helpen door belangstellend te zijn en te informeren naar wat
een cliënt wil. Als een cliënt ergens moeite mee heeft, kun je daar naar vragen.
Stel je open voor de kijk van de cliënt op de zaak. Je kunt in lastige situaties
terechtkomen. Wat doe je bijvoorbeeld als zorg geweigerd wordt? Geef cliënten die
moeten wennen aan het krijgen van zorg, tijd en ruimte om zelf een beslissing te
nemen.
Ze g g e n s c h a p v i a d e c l i ë n t e n ra a d
De cliëntenraad levert een bijdrage aan het beleid van de zorginstelling, met het
doel om goede zorg, zoals de cliënten dat willen, te realiseren. Ook bij het werken
met het zorgleefplan in een multiculturele zorgorganisatie kan de raad een
belangrijke rol vervullen. Sinds 1996 is een cliëntenraad wettelijk verplicht in elke
zorgorganisatie (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen). De cliëntenraad
praat met het management over zaken die van belang zijn voor de cliënten,
behartigt de belangen van cliënten en adviseert de zorgorganisatie over onderwerpen zoals de kwaliteit van de zorg. De cliëntenraad is officieel bevoegd om te
adviseren. De raad geeft signalen door en geeft advies aan de directie.

Maak kennis met de cliëntenraad
Wat weet jij over de cliëntenraad? Weet je of jullie organisatie een cliëntenraad heeft en wie bijvoorbeeld de voorzitter is? Ga na welke onderwerpen de
cliëntenraad de afgelopen tijd heeft besproken en wat heeft het management
gedaan met de adviezen? Lees eens de notulen van de cliëntenraad. En zoek
eens contact door de raad uit te nodigen om van gedachten te wisselen.

Werken met het zorgleefplan in multiculturele zorgorganisaties

15

D e d o m e i n e n i n h e t ko r t
In het zorgleefplan is aangegeven op welke vier domeinen de zorg van de cliënt
zich moet afspelen. De domeinen zijn:
•	Mentaal welbevinden en autonomie of ‘je geestelijk goed voelen’.
• Lichamelijk welbevinden of ‘goed verzorgd, een prettig gevoel’.
• Woon- en leefomstandigheden of ‘je thuis voelen’.
• Participatie of ‘meedoen, op eigen wijze actief zijn’.
Met het zorgleefplan werk je bewust aan het achterhalen van de wens van de
cliënt.

D o m e in M e n taa l w el b evind en e n au tonomie
Doel: de cliënt voelt zich geestelijk goed.
Ouderen willen zichzelf kunnen zijn én iets voor anderen kunnen betekenen. Als
ouderen zich gezien en gehoord voelen, versterkt dat hun gevoel van welbevinden.
Er is grote behoefte om zelf invulling te geven aan hun laatste levensfase.

Ei g e n id e n t it e it : zi c h zelf k u n n e n zi j n
Voor het mentaal welbevinden is het van groot belang dat een cliënt mag rekenen
op respect voor zijn eigen identiteit en ondersteuning bij de levensinvulling.
Jij helpt daarbij door:
•	aandacht te hebben voor de vertrouwde leefwijze van de cliënt;
•	de cliënt te ondersteunen bij de activiteiten die hij – binnen zijn mogelijkheden
– graag wil ondernemen en die zijn leven zin geven;
•	de cliënt te ondersteunen als hij bijvoorbeeld zijn eigen vertrouwde rituelen wil
uitoefenen, familie wil ontvangen of zelf wil beslissen waaraan hij geld uitgeeft.
Lev e n s b e s ch o u w i n g , r e li g i e en zi n g evi n g
Voor de meeste ouderen is aandacht voor levensbeschouwing, zingeving en/of
religie een belangrijk onderdeel van mentaal welbevinden. Je kunt als verzorgende
te maken krijgen met voor jou bekende geloofsopvattingen, maar ook met minder bekende opvattingen. Je kunt vragen stellen over gewoonten en rituelen die
kenmerkend zijn voor de geloofsovertuiging van de cliënt. Weet je bijvoorbeeld of
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cliënten godsdienstige oefeningen willen doen en welke rituelen en handelingen
daarbij horen?
De meeste religies geven richtlijnen over de levensstijl. Zo is voor geloofsbelijdende
christenen zondag een rustdag, koosjer eten een richtlijn die veel Joden hanteren
en de jaarlijkse ramadan heel belangrijk voor moslims.
Binnen alle geloofsovertuigingen bestaan verschillende geloofsgemeenschappen.
Praten over geloof zorgt bijna altijd voor mooie gesprekken!
Meer informatie kun je zelf opzoeken in boeken en via websites, zie de bijlage op
pagina 38 en 39.

Do m e in Licha m e li j k w e lb evind en
Doel: de cliënt voelt zich goed en prettig verzorgd.
Cliënten hebben grote behoefte aan begrip en respect bij heel persoonlijke zaken
als ziekte, ziektebeleving, hygiëne, uiterlijke verzorging en rituelen bij het overlijden. Sommige onderwerpen zijn niet direct bespreekbaar met cliënten. Als er sprake
is van een taboe kun je wellicht een gesprek aangaan met een familielid.

Op v a t t i n g e n o v e r z i e k t e e n z i e k t e b e l e v i n g
Het geloof en het levensverhaal van een cliënt kunnen bepalend zijn voor zijn
ideeën over gezondheid, ziekte, ziektebeleving en geneeswijzen.
Door sommige bevolkingsgroepen worden lichamelijke klachten soms nadrukkelijk
geuit om aan te geven hoe serieus de klacht is. De familie bezoekt een zieke veel,
ook om hem te helpen ontspannen. De hoop op genezing is voor hen altijd belangrijk, ook als iemand terminaal is. Houd rekening met een cliënt die geen informatie
wil over diagnose, behandeling of prognose in verband met een ernstige ziekte of
de naderende dood. Het is erg belangrijk om deze wens te respecteren. Je kunt wel
de familie informatie geven en vragen.
Naast medicijnen die zijn voorgeschreven door een arts kunnen sommige cliënten
huismiddelen gebruiken of traditiegebonden therapieën volgen vanuit hun eigen
cultuur. Vraag de cliënt of familie om uitleg als je het niet begrijpt. Medicijnen
innemen gedurende bijvoorbeeld de ramadan is voor een moslim niet altijd mogelijk. Zoek samen met de cliënt en de familie naar een oplossing.
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O p v a t t in ge n o v e r h y g i ë n e
In verschillende culturen vind je regels en gewoonten over hygiëne. Veel moslims
reinigen zich vijf keer per dag voor het gebed. De onderarmen, de handen, het
gezicht en de voeten worden ‘ritueel’ gewassen. Soms willen cliënten zichzelf wassen of vragen familie dat te doen. Dat is omdat men vindt dat een niet-moslim, een
moslim niet ‘rein’ kan maken.
Je schoenen uittrekken voordat je de kamer binnenkomt is in veel culturen
normaal in verband met het schoonhouden van de woonruimte, waarin ook wordt
gebeden. Voor de meeste Nederlanders is het schoenen uitdoen niet zo belangrijk.
Bij de meeste Surinamers mag je meestal wel in huis komen met schoenen aan,
maar eigenlijk nooit in de slaapkamer.
Vraag vooral aan de cliënt wat zijn of haar wensen zijn op dit terrein.
O p v a t t in ge n o v e r r i tu e len bi j ee n ove r li j de n
Rond de dood zijn veel verschillende rituelen in allerlei culturen. De wijze waarop
mensen daarmee omgaan, verschilt ook. In sommige culturen zullen grote families
enkele dagen aan het ziekbed staan van een stervend familielid en na het overlijden
volgen er nog enkele dagen van rouw. Soms gaat dat om dertig tot vijftig familieleden. Anderen nemen in kleine kring, op een ingetogen manier afscheid van hun
dierbare. Wil je meer weten over gewoonten en rituelen bij overlijden in diverse
culturen: zie de bijlage op pagina 38 en 39.
Vo e d i n g s g e w o o n t e n
Bij de bereiding van voedsel bestaan bepaalde gewoonten en/ of religieuze voorschriften. Vraag altijd aan een cliënt of er bepaalde wensen zijn op het gebied
van voeding en voedingsvoorschriften. Maak goede afspraken over wat wel en niet
gegeten mag worden. Noteer het en geef het door aan de keuken.
Wis t je d a t …
•	Hindoestaanse ouderen vaak vegetariër zijn, dus geen vis of vlees eten. Ook
moeten voedingsmiddelen goed schoongemaakt worden.
•	Voor veel Chinezen voeding direct gekoppeld is aan gezondheid? Ze drinken
geen koude drank, maar gekookt water of Chinese thee. Rijst is de basis van hun
maaltijden.
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•	Voor een groot aantal moslims het belangrijk is dat het eten ‘halal’ wordt bereid.
Er moet geslacht worden volgens islamitische voorschriften. Varkensvlees is
verboden. Een varken wordt als een onrein dier beschouwd, omdat het van de
grond eet en een alleseter is. Alcoholische drank is verboden.
•	Sommige Joodse mensen koosjer eten. Koosjer betekent ‘toegestaan’. Vlees van
koeien en schapen is toegestaan, omdat het herkauwers zijn en ze gespleten
hoeven hebben. Ook is het belangrijk dat vlees en melk bij het koken en eten
strikt van elkaar gescheiden worden gehouden.
•	In verpleeg- en verzorgingshuizen voedsel uit een gemeenschappelijke keuken
niet altijd wordt vertrouwd. Kijk dan niet gek op als familie eten meebrengt.
Id e e : v e rz o rg e e n k lan tg er i c h t o n tb i j t
Ontbijten doet bijna iedereen. Geef daarom cliënten een ontbijt zoals zij dit wensen. Zo eten veel Turkse cliënten het liefst Turks brood bij het ontbijt en beleggen
dit met schapenkaas, Nederlandse kaas, zwarte olijven, jam of honing. En een kopje
thee erbij. Je zult zien dat de meeste cliënten dit waarderen en het een leuke actie
vinden. Verzorgende Gerda de Weert won in 2007 een prijs voor het idee om een
klantgericht ontbijt voor bewoners te verzorgen.

D o m e in Woon- e n l eef o ms ta ndi g h ed e n
Doel: de cliënt voelt zich thuis.

Lee fs f e e r
Voor alle ouderen is het belangrijk dat de inrichting van een kamer of woning herkenbaar is. Ouderen willen zich graag ‘thuis’ voelen. Enkele voorbeelden:
•	Gordijnen zijn belangrijk in de woning van de meeste Nederlandse ouderen. Het
is voor velen de gewoonte om ze dag en nacht open te houden.
•	Een afgesloten keuken, een bidet in de badkamer en een wc die niet naast de
keuken zit, is belangrijk voor onder anderen Turken, Marokkanen en Chinezen.
•	De mogelijkheid om zelf te kunnen koken is voor veel Chinese ouderen belangrijk. Zij houden van veel planten in hun nabije omgeving.
•	De verwarming op een lagere stand zetten doen vooral Nederlandse mensen.
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Lee f p a t r o n e n
Ouderen willen zoveel mogelijk hun dag indelen zoals zij dat gewend zijn. De een
wil de dag langzaam beginnen, de ander wil om zeven uur klaar staan. De een is
druk met een hobby, een ander houdt ervan om rustig naar muziek te luisteren.
Sommige cliënten willen meerdere malen per dag bidden en anderen willen zomaar
in stilte zitten.
Cliënten willen vaak bepaalde activiteiten buiten de deur kunnen blijven doen zoals
naar de kerk of de moskee gaan, naar de bridgeclub gaan, tuinieren of met de hond
wandelen. Daarnaast zijn er verschillende wensen als het gaat om alleen willen zijn
of juist veel bezoek krijgen. Wat een cliënt precies wil, weet alleen de cliënt zelf of
de familie.

D o m e in Part icipati e
Doel: de cliënt doet mee en is op eigen wijze actief.
Dagbesteding wordt ingevuld door persoonlijke interesses, hobby’s, een sociaal
leven en in contact blijven met de maatschappij.

Famil ie
Sociale aandacht is voor mensen van levensbelang. De betrokkenheid van familie
bij hun ouders of een ouder familielid, verschilt per bevolkingsgroep. Familieleden
van bijvoorbeeld Surinaamse, Marokkaanse, Antilliaanse en Turkse cliënten doen
over het algemeen meer met hun oudere familielid dan Nederlandse families. Zij
vinden het heel moeilijk als hun ouders in een verpleeghuis terechtkomen. ‘Je hoort
zelf voor hen te zorgen’ is hun opvatting. Maar soms is er teveel zorg nodig en zit
er niets anders op dan dat hun vader of moeder naar het verpleeghuis verhuist. ‘Ik
verbaas me over het feit dat veel Nederlandse familieleden hun ouders zo weinig
bezoeken’, zegt Farida, een ziekenverzorgende.
Een veel gehoorde klacht in verzorgings- en verpleeghuizen is dat bepaalde cliënten
erg veel bezoek krijgen, wat soms tot geluidsoverlast leidt. Als er sprake is van
geluidsoverlast, kun je als verzorgende het beste overleggen met de contactpersoon van de familie. Vertel wat de mogelijkheden zijn en maak afspraken met de
contactpersoon.
Werk met de familie samen. Help hen bijvoorbeeld bij het organiseren van vierin-
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gen. Voor een grote familiebijeenkomst is een grote ruimte nodig. Je kunt met
enige creativiteit de ruimte geschikt maken voor religieuze activiteiten. Ook is het
gezellig om feesten te vieren met alle bewoners van een verzorgings- of verpleeghuis. Feesten zoals Pesach, Jom Kipoer, Pasen, Rosj Hasjana, Holy padwa, kerstfeest, Suikerfeest of Chinees Nieuwjaar. Meer informatie vind je in de boeken die
genoemd zijn op pagina 38.
Ei g e n - z in n ige a cti vi tei te n
Belangrijke persoonlijke interesses zijn gemakkelijk te achterhalen als mensen hun
levensverhaal vertellen. Als de politiek belangrijk was voor iemand, zal hij graag de
krant lezen of voorgelezen krijgen. In Marokko is het traditie dat oudere vrouwen
sprookjes en levensverhalen vertellen. Als die interesse ruimte krijgt, gaat er een
wereld open. Muziek, handwerken en andere creatieve activiteiten worden door ouderen uit allerlei culturen gedaan. Of als men het zelf niet meer kan, zijn het lezen
van een boek, het bekijken van foto’s of een bezoek aan een museum uitstekende
manieren om met een eigen hobby bezig te zijn. Andere mannen ontmoeten om
thee te drinken is voor veel Turkse en Marokkaanse mannen een belangrijke bezigheid. Ouderen genieten van een feest met eten, zang en muziek, en genieten nog
meer als zij hun eigen taal kunnen spreken.
Dit soort ‘eigen-zinnige’ activiteiten dragen bij aan het welzijn van ouderen. Soms
is het heel eenvoudig te regelen en soms komt er meer bij kijken. Ondersteun en
stimuleer cliënten zo veel mogelijk om dit soort activiteiten te ondernemen.
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Oefeningen
Twee oefeningen om de domeinen in het zorgleefplan te onderzoeken in een multiculturele zorgorganisatie.

Oefening 3
			

Regie hebben over eigen zorgvragen,
wat betekent dat?

Doel van de oefening	Verzorgenden denken na over de betekenis
van ‘zeggenschap hebben over je eigen leven’ 		
en leggen een link naar eigen cliënten.
Duur

45 minuten

Benodigdheden

Foto's en ansichtkaarten

1	Op tafel liggen foto’s en afbeeldingen van uiteenlopende onderwerpen.
2	De opdracht is: pak een foto die jou raakt als je denkt aan ‘zelf de regie hebben,
zelf beslissingen kunnen nemen over je leven.’
3	Als iedereen een foto heeft uitgezocht, plakken zij de foto op een groot vel
(A3-formaat). Daarna wisselen de verzorgenden met de buurman of buurvrouw
uit waarom de foto is gekozen. Iedereen schrijft enkele kernwoorden naast de
foto (10 minuten).
4	Vervolgens laten de teamleden de gekozen foto in de groep zien en vertellen
waarom deze foto gekozen is. Anderen mogen vragen stellen.
5	Schrijf kernwoorden op het bord. Vraag aan de teamleden: wat neem je uit deze
lijst mee in je contact met de cliënt?
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Oefening 4
			

Wat betekenen de domeinen uit het 		
zorgleefplan in de praktijk?

Doel van de oefening

Verzorgenden kunnen vragen van cliënten 		
plaatsen binnen de domeinen van het
zorgleefplan.

Duur

60 minuten

Benodigdheden

Casussen uit eigen praktijk, pen en papier

1	In deze oefening bespreken de teamleden met elkaar enkele casussen uit de
eigen praktijk, die je van tevoren hebt verzameld en op papier hebt gezet.
De vraag bij iedere casus is: ‘Bij welk domein hoort de vraag van deze cliënt en
wat ga je doen om de vraag te vervullen?’
2	Begin met een korte toelichting op de domeinen uit het zorgleefplan
(zie daarvoor www.sting.nl).
3	De teamleden zitten in groepjes van drie. Ieder krijgt vijf tot tien casussen om
met elkaar uit te wisselen.
4	De opdracht is: bespreek per casus bij welk domein de vraag van de cliënt hoort.
Noteer dat en beschrijf in drie stappen wat je gaat doen om aan de vraag te
voldoen. Welke lastige punten kom je tegen?
5	Nabespreking: wat is opgevallen en welke vragen komen bij je boven naar
aanleiding van de casussen?
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3

Goed zijn in je vak

Om goed te zijn in je vak is het van belang dat je jouw eigen waarden
en normen kent. je gaat daar flexibel mee om en je verdiept je
in de denkbeelden van de cliënten, zodat je hen beter begrijpt.
Vakbekwame verzorgenden kunnen omgaan met zorgvragen van alle
cliënten. Dit betekent dat je vraaggericht kunt werken en binnen de
grenzen van de instelling de cliënt de gewenste zorg kunt bieden.

24

Iedereen is anders, mooi toch

Ke n j e ze lf
Op een betrouwbare en respectvolle manier met mensen werken, gaat beter als je
jezelf goed kent. Om jezelf te leren kennen in het werk, is het belangrijk om jezelf
zo nu en dan een spiegel voor te houden. Veel dingen doe je zonder er bewust over
na te denken. Je doet het op de automatische piloot, het is een routine.
Tegelijkertijd kom je ook in situaties, die niet zo vanzelfsprekend zijn. Je krijgt
nieuwe vragen van cliënten waar je nog geen ervaring mee hebt. Vragen waarvan
je niet weet of het bij jouw verantwoordelijkheid hoort of waarop je niet direct een
antwoord weet.
Wa a rd e n e n n o r m e n
Vakbekwaamheid houdt ook in dat je oog hebt voor de waarden van jezelf en jouw
cliënten. Een cliënt met een andere culturele achtergrond kan iets belangrijk vinden
dat bij jou onder aan je lijstje staat. Of een cliënt kan een andere invulling geven
aan iets dat hij belangrijk vindt.
Weet jij met welke waarden jij werkt?
Een waarde is iets dat je belangrijk, goed en zinvol vindt. Waarden geven
richting aan wat je wel of juist niet wilt doen. Vaak heb je die waarden van
huis uit meegekregen. Hoe ga je om met de waarden van de cliënten die
je verzorgt? Weet je wat voor hen belangrijk is? Voorbeelden van waarden
zijn vertrouwen, beleefdheid, verantwoordelijkheid, zorgen voor je naasten,
gastvrijheid of dankbaarheid.
Normen gaan over wat gevoelsmatig goed en fout is. Bijvoorbeeld: je moet op
tijd zijn, je moet iedere dag douchen, je moet met mes en vork eten, je doet je
schoenen uit als je van buiten komt, je mag ouderen niet in de rede vallen, je
zorgt zelf voor je oude vader of moeder, enzovoort. Onderzoek ook de normen
die je gebruikt en signaleer die van de cliënten.

Weet jij welke waarden en normen jij gebruikt in je werk? Ben jij je bewust van wat
vanzelfsprekend is voor jou?
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Fl ex i b i l i t e i t
Flexibiliteit wil zeggen dat je kunt inspelen op een situatie en kunt doen wat er op
dat moment nodig is. Je kunt een ander tegemoet komen, ook als er iets ‘anders
dan anders’ aan je wordt gevraagd. Het betekent dat je een open houding hebt,
ook als je (nog) geen kennis hebt over bepaalde zaken. Een verzorgende vertelde
dat een cliënt haar vroeg om formulieren in te vullen. Dat hoort niet bij haar werk,
maar het was een kleine moeite voor haar. Tegelijkertijd kost het 15 minuten,
waarin ze geen zorg kan bieden. Na overleg met de leidinggevende heeft ze toestemming gekregen om formulieren in te vullen als cliënten dat van haar vragen.
Samen met de cliënt overlegt ze welke zorg die dag uitgesteld kan worden.
Wat doe jij als een cliënt jou een ongewone zorgvraag stelt?
Ve rdi e p j e i n d e a c h te rg ro n d van c l i ë n te n
Als je met het zorgleefplan werkt, is kennis over de achtergrond van cliënten essentieel om door te kunnen vragen. Kennis kan soms net een ander licht laten schijnen
op een bepaalde situatie.
Een Marokkaanse verzorgende vertelde dat collega’s bepaald gedrag van Marokkaanse cliënten makkelijker begrijpen, wanneer zij hen uitlegt waarom deze cliënten zo
reageren. Sommige culturele verschillen zijn al beter bekend, zoals halal eten en
specifieke rituelen van een moslim bij een overlijden. Maar individuele verschillen
worden soms niet opgemerkt.
Het is belangrijk om je te verdiepen in de achtergrond van cliënten omdat:
•	Ouderen vaak kwetsbaar zijn en extra ondersteuning nodig hebben bij het uiten
van wensen en behoeften.
•	Ouderen bijna altijd behoefte krijgen aan oude en vertrouwde rituelen. Als je
daarop in kunt spelen, lever je een grote bijdrage aan het gevoel van welzijn.

Tip
Als je met een vraag of wens wordt geconfronteerd, die voor jou nieuw is,
probeer er dan iets over te weten te komen. Het beste is om de cliënt en de
familie als informatiebron te gebruiken. Zij weten wat belangrijk voor de cliënt
is. Je kunt af en toe ook iets lezen over een bevolkingsgroep of religie. Via internet kun je vaak snel aan informatie komen. Als je zelf geen computer hebt,
kun je via de teamleider aan informatie komen.
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Oefeningen
In deze oefeningen staat het reflecteren op jezelf, op je eigen waarden, normen
en gewoonten centraal. Ook het gedrag dat daar onderdeel van uitmaakt komt naar
voren in deze oefeningen. Gebruik de bijlage op pagina 41 bij deze oefening.

Oefening 5
			

Welke waarden en normen zijn voor jou
belangrijk in het werk?

Doel van de oefening

Verzorgenden worden zich bewust van eigen waarden
en normen en de verschillen tussen collega's.

Duur

90 minuten

Benodigdheden

Waardenkaarten (zie de bijlage op pagina 41)

1	Vertel eerst iets over verschillen in waarden en normen aan de hand van je
eigen ervaringen.
2	De teamleden krijgen (een kopie van) de kaartjes met waarden. De teamleden
pakken drie kaartjes met een waarde die zij het allerbelangrijkste vinden (eventueel ook drie kaartjes met waarden die minder belangrijk voor hen zijn).
3	De teamleden lichten één voor één hun keuzen toe.
4	Het is belangrijk dat iedereen ruimte en respect krijgt om te vertellen. Het
gesprek gaat over de vraag waarom de gekozen waarden belangrijk zijn voor
die persoon en hoe daarmee wordt omgegaan in het werk. Vraag om concrete
voorbeelden.
5	Nabespreking: Wat valt op? Bespreek wat het meest opvalt rond het gebruiken
van bepaalde waarden op de werkvloer. Komen die waarden overeen met die van
cliënten? Wat weten we over de waarden van cliënten?
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Oefening 6
			

Wensen van cliënten: waar kijk jij
van op?

Doel van de oefening

Verzorgenden staan stil bij hun eigen gedrag in
zorgsituaties waarin cliënten voor hen onbekende
gewoonten hebben.

Duur

90 minuten

Benodigdheden

Vragen ‘wat roept dit bij je op?’ op een A4-tje
(zie vragen hieronder)

1	Leid deze oefening in met enkele voorbeelden uit de praktijk met voor jou
‘andere’ gewoonten.
2	Leg de teamleden onderstaande vragen voor. Of bedenk andere uit jullie eigen
praktijk. Laat hen twee aan twee praten over de vragen (5 minuten).
	Wat roept dit bij je op? En hoe zou je het oplossen?
• Een cliënt vraagt naast wc-papier om een gietertje met water in de wc.
• De familie vindt dat een cliënt niet mag weten dat zij stervende is.
• Een cliënt gebruikt hetzelfde washandje gedurende een hele week.
• Een cliënt (of de familie) maakt bezwaar tegen de hulp van een mannelijke
		 verzorger.
•	Een familielid van een overleden cliënt vraagt of er een grote ruimte is om
familie en vrienden te ontvangen voor het rouwbezoek.
3	Vraag enkele verzorgenden om een reactie. Wat roept het bij hen op? Zijn zij
zich ervan bewust waarom cliënten de genoemde wensen hebben? Hebben zij de
cliënt er vragen over gesteld?
4	Welke situaties kennen verzorgenden zelf waar ze (in het begin) van opkeken?
Hoe zijn zij daarmee omgegaan? Wat hebben zij gedaan om een bepaalde wens
van een cliënt te begrijpen?
5	Probeer een link te leggen naar vakbekwaamheid. Wat moet je als verzorgende in
huis hebben om flexibel om te kunnen gaan met diverse wensen van cliënten?
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4

Communicatie

In de zorg is het belangrijk dat de cliënt begrijpt wat jij bedoelt en
dat jij de cliënt begrijpt. Daarnaast is prettig contact met de cliënt
een belangrijke voorwaarde om de zorg goed te kunnen verlenen.
Het is soms niet eenvoudig om de communicatie soepel te laten
verlopen. soms spreekt een cliënt een andere taal, waardoor er
misverstanden kunnen ontstaan. andere omgangsvormen kunnen een
afstand scheppen tussen jou en de cliënt. Het is de kunst om dan
toch de wens van de cliënt te ontdekken. je moet er samen met de
cliënt uit zien te komen, want hij is je belangrijkste informatiebron.
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Li ch a a m st a a l : p ra te n z o n d e r wo o rd e n
Bij communicatie gaat het niet alleen om wát je zegt, maar ook om hóe je het
zegt. In een gesprek met een cliënt gaat het niet alleen om de uitgesproken
woorden, maar ook over aspecten als toon, lichaamstaal, je gedrag en houding.
Gesprekken bestaan voor minimaal 65 % uit lichaamstaal. Lichaamstaal laat zien
hoe iemand zich voelt. Je kunt bijvoorbeeld zien of iemand onzeker wordt of in zijn
schulp kruipt. Daar heb je geen woorden voor nodig.
In verschillende culturen kan de lichaamstaal anders zijn dan jij gewend bent. Zo
is oogcontact voor sommige mensen een teken van aandacht en betrouwbaarheid,
terwijl oogcontact door anderen als opdringerig kan worden ervaren.
Taa l b a rri è re
Veel oudere migranten spreken nauwelijks of geen Nederlands. Sommigen zijn
analfabeet, wat het aanleren van een andere taal weer extra moeilijk maakt. En,
niet onbelangrijk, het aanleren van een andere taal betekent (vaak onbewust) dat
je toegeeft niet meer terug te willen naar het land van herkomst. Er zijn regelmatig
misverstanden tussen cliënten en verzorgenden die elkaars taal niet spreken en
elkaar slecht verstaan. Het is noodzakelijk om daarmee om te leren gaan.
Een verzorgende vertelde over een opmerkelijke situatie bij een nieuwe cliënt.
Ze kreeg te horen dat de cliënt niet kon praten. Deze cliënt, een Turkse vrouw
met een cva, zat al twee jaar in de zorg en de communicatie was via de
echtgenoot verlopen. Als de nieuwe verzorgende, die ook Turks is, bij mevrouw
thuis komt, blijkt dat deze cliënt wel kan praten. Ze heeft twee jaar gezwegen,
omdat zij niet goed Nederlands spreekt en zich daarvoor schaamt.

Tips
• Stel vast wat de eigen taal is van de cliënt.
• Ga na wie de contactpersoon is van de familie en vraag familie om te tolken.
• In sommige zorgorganisaties is geld beschikbaar voor het inhuren van tolken.
• Soms kun je met cliënten in een andere taal spreken zoals Engels of Frans.
• Maak korte zinnen, gebruik beeldmateriaal en controleer (door na te vragen)
of de cliënt het begrepen heeft.
• Vraag collega’s hoe zij omgaan met een taalbarrière.
• Vraag om ondersteuning bij jouw teamleider.
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Ho e p ra a t j i j ?
Weet jij hoe je je stem gebruikt? Van huis uit praten sommige mensen hard en
nadrukkelijk en anderen rustig of zacht. Iedereen heeft op dit terrein heel persoonlijke voorkeuren.
Niet iedereen kan er tegen als iemand te snel of te hard praat. Sommige ouderen stellen prijs op beleefde en verfijnde omgangsvormen. Deze ouderen voelen
zich veilig bij rustig en zacht stemgebruik. Anderen houden er juist van dat je
hard praat. Dat geeft hun een gevoel van veiligheid, doordat zij het goed kunnen
verstaan. Sommige cliënten houden van stiltes in een gesprek, terwijl anderen
zenuwachtig worden van stiltes.
In België en Indonesië praat men over het algemeen zachter dan in Nederland.
Nederlanders willen graag uitpraten maar Zuid-Europeanen praten ‘overlappend’
met elkaar. Daar vinden ze elkaar laten uitpraten kil en ongezellig. Bij Aziaten
hoor je vaker even een stilte voordat de ander het woord neemt. Dat wordt in
Azië respectvol gevonden.

Tips voor stemgebruik
• Let eens op hoe je praat. Is het levendig, vriendelijk, rustig of eerder
gereserveerd en voorzichtig?
• Hoe praat een cliënt? Praat eens hetzelfde als de cliënt. Spiegel het stemgebruik van de cliënt. Let maar eens op wat er gebeurt in jullie contact.
• Denk aan een ander tempo, volume en intonatie bij verschillende cliënten.
Welke verschillen zijn er?
• Als je gehaast bent, zet jezelf dan eens bewust enkele versnellingen lager.
Neem waar hoe je jezelf voelt als je dat doet. Praat veel langzamer dan je
gewoonlijk doet. Waarschijnlijk komt er een soort rust over je heen. Welke
invloed heeft het op de cliënt?

Ho e l u i s t e r j i j ?
Hoe luister je, wat hoor je en wat versta je? Luisteren is een vak apart. De belangrijkste tip is: neem voldoende tijd om te luisteren. Vul niet zelf in wat de cliënt
bedoelt, ook niet als je haast hebt. Soms zit je vanzelf op dezelfde golflengte en
voel je elkaar aan. Soms denk je dat het zo is, maar achteraf zijn er toch misverstanden. Zeker na een goed gesprek met veel ‘ja’-geknik. Ga er vanuit dat ‘ja’ niet
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altijd ‘ja’ betekent. In veel culturen is ‘ja’ een vorm van beleefdheid en respect. Als
je twijfelt of je de cliënt hebt begrepen, kun je bijvoorbeeld in twee of drie zinnen
herhalen wat de ander heeft gezegd. Vraag dan gewoon of het klopt wat je gehoord
hebt of stel een nieuwe open vraag. Daarmee controleer je ook of je de cliënt
begrijpt. Wat doe jij meestal? Neem je voldoende tijd? En zorg je dat je rustig zit?
Ee n g e sp re k vo e re n i s l e u k !
Zie de cliënt als belangrijkste informatiebron om de zorgvraag te ontdekken.
De cliënt zal merken dat je oprechte belangstelling hebt en hij zal bijna altijd antwoord geven op je vragen. Luister naar het verhaal van de cliënt en de familie. Je
hoeft niet alles uit jezelf te weten over andere culturen. Vraag eens naar gewoonten bij eten, religie, familieverhoudingen of lichamelijke verzorging. Neem de tijd,
vraag en vraag door. Volg je cliënt! Zo kom je achter de zorgvraag van cliënten.
O mg a n g svo rm e n
Omgangsvormen laten zien hoe mensen met elkaar omgaan. Weet je welke omgangsvormen een cliënt prettig vindt? Spreek je de cliënt aan met ‘u’ of ‘jij’?
Begroet je de cliënt eerst uitgebreid? Ga je direct aan het werk of neem je de tijd
om even een praatje te maken? Niet iedereen vindt het prettig als je gelijk aan de
slag gaat, maar anderen willen dat juist wel.

Vo o r b e e l d e n v a n o m g a n g s v o r m e n
Wist je dat…
• Genegenheid tonen in het openbaar, zoals zoenen of vriendschappelijk aanraken in Indonesië en Suriname over het algemeen wordt afgekeurd?
• ‘Nee’ zeggen als onbeleefd wordt gezien, onder andere door mensen uit Indonesië, Turkije en Marokko? Ze willen de ander niet in verlegenheid brengen.
• Alleen Nederlanders met hun hand naast het oor zwaaien als het eten lekker
is? En dat veel mensen uit andere culturen dit een vreemd gebaar kunnen
vinden?
• Vreemden een hand geven, in een groot aantal culturen om religieuze redenen niet op prijs wordt gesteld?
• Men bij een begroeting elkaar altijd de rechterhand geeft in Nederland, de
ander daarbij in de ogen kijkt en glimlacht of knikt. En als de rechterarm
bijvoorbeeld in een mitella zit, dat men zich daarvoor excuseert?
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Oefeningen
Twee oefeningen om met verzorgenden naar eigen gedrag te kijken.

Oefening 7

Welke omgangsvormen hanteer je?

Doel van de oefening

Verzorgenden worden zich bewust van omgangsvormen die zij gebruiken in hun contact met
cliënten. Zij krijgen handvatten om beter af te 		
stemmen in het contact met de cliënt.

Duur

90 minuten

Benodigdheden

Post-its, stiften, gekleurde ronde stickers, bord

1	Introduceer deze oefening met enkele voorbeelden van omgangsvormen uit de
praktijk.
2	Vraag de teamleden om zoveel mogelijk voorbeelden van omgangsvormen op
een post–it te schrijven. Een omgangsvorm per post-it. Stimuleer hen om
bijvoorbeeld op te schrijven hoe zij zich gedragen als ze gaan solliciteren of
voor het eerst bij hun schoonouders op bezoek gaan.
3	Haal de post-its op en plak ze zichtbaar op en onder elkaar op een bord of
wand.
4 Plak gelijkduidende kaartjes bij elkaar, dan zie je meteen wat veel
verzorgenden belangrijk vinden. Discussieer over de betekenis van woorden als
ze hetzelfde lijken, maar niet zijn.
5	Stel een top 10 omgangsvormen samen. Geef alle teamleden vijf zelfklevende
stickers die ze bij de vijf belangrijkste omgangsvormen mogen plakken. Tel de
stickers en bepaal welke omgangsvormen het vaakst zijn gekozen. Schrijf de
top 10 op het bord.
6	Bespreek de top 10: Wat lukt soms niet? Laat de teamleden uit de tien gekozen omgangsvormen er één benoemen die niet altijd lukt in het contact met
de cliënten. Praat door over de oorzaak en hoe je het anders kunt aanpakken.

Werken met het zorgleefplan in multiculturele zorgorganisaties

33

Oefening 8

Wat doe jij met lichaamstaal?

Doel van de oefening

Verzorgenden worden zich bewust van hun
lichaamstaal in contact met cliënten.

Duur

90 minuten

Benodigdheden

Vragen over lichaamstaal op papier voor
iedere deelnemer.

1	Introduceer deze oefening met enkele voorbeelden van lichaamstaal (zie ook
www.lichaamstaal.com > cultuurverschillen).
2	Leg het team onderstaande vragen voor. Je kunt ook vragen uit jullie eigen
praktijk toevoegen. Laat de verzorgenden twee aan twee praten over de vragen
en een antwoord omcirkelen (10 minuten).
	Hoe is jouw lichaamstaal? Omcirkel het antwoord dat op jou van toepassing is:
• Ik ga zitten als de cliënt begint te praten 			
ja/nee
• Ik werk door terwijl ik naar de cliënt luister			
ja/nee
• Ik kijk regelmatig op mijn horloge			
ja/nee
• Ik kijk de cliënt aan					
ja/nee
• Ik let op de lichaamstaal van de cliënt 			
ja/nee
• Ik pas mijn lichaamshouding aan 				
ja/nee
• Bij verdriet pak ik iemand vast 				
ja/nee
3	Vraag enkele verzorgenden om een reactie. Laat het antwoord door hen toelichten. Ga niet direct in discussie. Laat eerst een aantal mensen vertellen hoe
zij reageren. Zijn er verschillen tussen verzorgenden? Wat zijn gevolgen van
bepaald gedrag voor de cliënt?
4	Welke situaties kennen verzorgenden zelf waar ze de lichaamstaal van cliënten
bemerken? Hoe zijn zij hiermee omgegaan?
5	In dit kader kun je ook aandacht besteden aan het voorkomen van een taalbarrière. Zijn er cliënten die de Nederlandse taal niet spreken? Wat is het beleid van
de organisatie? Welke ervaringen hebben verzorgenden hiermee? Verzorgenden
kunnen elkaar tips geven.
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5
Foto: Sandra Eskes

Aan de slag met je team

als je in je team aandacht wilt besteden aan zorg voor cliënten
met diverse culturele achtergronden, moet je met een aantal
punten rekening houden. Het thema ligt soms gevoelig en
daarom is het belangrijk dat je een veilige sfeer creëert
tijdens de teamgesprekken. Door je samen te verdiepen
in verschillende culturen, vergroot je je kennis en begrip
voor cliënten. In dit hoofdstuk vind je tips hoe je dit kunt
aanpakken.
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Ho u d re ke n i n g m e t g evo e l i g h e d e n
De zorg voor ouderen met diverse culturele achtergronden is niet altijd even
gemakkelijk. Het raakt namelijk iedereen persoonlijk. Iedereen heeft een eigen culturele achtergrond, waaruit je zekerheid haalt over hoe de wereld in elkaar zit. Als
iemand andere opvattingen en gewoonten heeft, kan dat lastig zijn om te begrijpen
en te accepteren. Ga daarom in gesprek met het team over waarden, normen en
gewoonten en leg een link naar de omgang met en de zorg voor cliënten.
Het zorgen voor ouderen met een andere culturele achtergrond dan die van de
verzorgende zelf kan angst en weerstand oproepen. Verzorgenden kunnen bang zijn
om bijvoorbeeld:
• Het verkeerde te zeggen en per ongeluk te discrimineren.
• Eigen grenzen aan te moeten geven en/of zich te moeten aanpassen.
• Een mening te geven over iets waarmee men nog niet zo bekend is.
Daarom is het van groot belang dat degene die een bijeenkomst leidt, voorwaarden
voor een veilige sfeer schept.
Sch e p vo o rwa a rd e n vo o r ve i l i g h e i d
• Geef zelf het voorbeeld door over eigen ervaringen te vertellen.
• Gebruik oefeningen die speels en activerend zijn. Samen iets maken, ergens naar
kijken en erover praten. Gebruik oefeningen die een onderzoekende houding bij
de verzorgenden stimuleren (zie de oefeningen bij de hoofdstukken in dit boek).
• Benadruk dat cultuurverschillen boeiend kunnen zijn, als je er wat dieper op in
gaat. Geef zelf een voorbeeld waaruit blijkt dat het verrijkend is en ook waar
het moeilijk kan zijn.
• Begin de bijeenkomst met een oefening, waardoor er ontspanning en een band
in de groep ontstaat. Een warming-up waardoor je samen lacht, verrast bent of
ontspant.
• Lach met elkaar. Dat gaat makkelijk als je met acteurs kunt werken, die ervaring
hebben met dit thema. De spiegel die zij voor kunnen houden, kan heel verfrissend werken.
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B e h o e f t e a a n ke n n i s ove r c u l tu u r ve rs c h i l l en
Om mensen met andere gewoonten, waarden en normen te begrijpen is naast een
open, onderzoekende houding ook kennis nodig. Het is onmogelijk om kennis te
hebben over alle in Nederland voorkomende culturen. Dat zijn er erg veel. Je kunt
op verschillende manieren aan kennis komen:
• Via de cliënt
• Via de familie
• Door het lezen van boeken
• Op internet informatie te zoeken
Bedenk wat je als teamleider kunt doen om teamleden te voorzien in die behoefte
en hen te stimuleren om zelf op zoek te gaan naar antwoorden.
• Laat een teamlid iets uitzoeken over de culturele achtergrond van een nieuwe
cliënt.
• Betrek familie bij het verzamelen van informatie of de cliënt zelf als het kan.
• Bespreek bepaalde onderwerpen in het team en nodig eventueel een spreker uit.

Tips
Op www.rouwrituelen.nl vind je veel toegankelijke informatie over cultuurverschillen bij overlijden.
Op www.veelkleurigereligies.nl vind je handvatten hoe je over verschillende
religies kunt praten. Er is een spelkoffer te koop om samen te ontdekken wat
belangrijk is in godsdiensten.
Zie verder de genoemde websites achter in het boek.
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 e A is van Amalia, die is allochtoon. Een multiculti ABC, Hans Kaldenbach,
D
2007.
Allochtone ouderen in de thuiszorg, verslag van Cennet Kuzey, 2007.
 Tijdschrift Cliënt en Raad, themanummer interculturele zorg, tijdschrift voor
cliëntenraden jaargang 8, nummer 2, van de Landelijke Organisatie Cliëntenraden,
2007.
 De allochtone bewoner, eindopdracht geschreven door twee eindejaarsleerlingen van de verpleegkundige opleiding, 2007.
Jij en de ander. Introductie in culturen binnen Nieuw Beekvliet. Een syllabus
gemaakt door Helen Aarts, activiteitenbegeleidster binnen Nieuw Beekvliet, 2006
 The Undutchables, Leven in Holland, Colin White en Laurie Boucke, Nijgh & van
Ditmar, 2006.
 Rituelen en gewoonten, geboorte, ziekte en dood in de multiculturele samenleving, Martha van Endt-Meijling, uitgeverij Coutinho, 2006.
 Nederland Wereldland, feesten, rituelen en gebruiken van veel culturen in
Nederland, PlanPlan, 2005.
 Aardappeleters en allochtonen, Nikita Shahbazi schrijft over brandende kwesties
in verband met de integratie van allochtonen, 2005.
Zakboekje communicatie hulpverlening allochtonen, NIGZ, 2004.
 Handboek interculturalisatie, Interculturele woonzorg in De Schildershoek,
Geschreven door Jan Booij, adviseur op het gebied van interculturele zorg- en
onderwijssector, 2003.
 Werken met verschillen, multiculturele ontwikkeling van arbeidsorganisaties,
Forum, 2001.
 Ontmoeting met moslims in de thuiszorg, Stichting geloofsovertuiging en
levensbeschouwing, 1994.
 Wij komen er aan... Wensen, behoeften én ambities van oudere migranten
in Nederland, een uitgave van de samenwerkingsverbanden van het Landelijk
Overleg Minderheden (LOM).
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Websites

• w
 ww.actizkleurrijkezorg.nl, een website met informatie voor zorgorganisaties
in langdurige zorg
• www.eiz.nl, download ‘zorg inkleuren’ ondersteuning van zorg in allochtone
families
• www.informelezorg.nl, download een brochure over multiculturele mantelzorg
• www.intercultureel.org, een trainingsbureau over o.a. interculturele
communicatie
• www.janbooij.nl, Jan Booij Advies brengt management- en interculturalisatieadviezen uit
• www.mamarosa.nl, een website met informatie over borstkanker in twaalf
verschillende talen
• www.mikado.nl, een website over interculturele zorg
• www.palet.nl, doorklikken naar feestdagen
• www.ramadan-medicijnen.nl, download een leidraad voor het aanpassen van
medicijngebruik tijdens de ramadan
• www.rouwrituelen.nl, over verschillende rituelen bij overlijden
• www.schildershoek.nl, veel mooie artikelen over interculturele zorg in een
verpleeghuis
• www.stagg.nl, met informatie over cultuurgebonden woonvoorzieningen
• www.verschillenversterken.be, download een kalender met alle feestdagen uit
diverse culturen
• www.ziekenverzorgende.nl, een scriptie van twee zorgverleners over
‘de allochtone bewoner’
• www.zorggroep-elde.nl, locatie Nieuw Beekvliet maakt zich sterk voor het
realiseren van de specifieke cultuurgerichte zorg
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Sting en Zorg voor Beter
Dit boek is onderdeel van het thema Zeggenschap van het programma Zorg voor
Beter. Tot dit thema behoren ook producten over het implementeren van zorgleefplannen en over het ‘profiel competenties vraaggerichte verzorging’.
Met het programma Zorg voor Beter wordt hard gewerkt om de thuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en langdurende geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.
Doel is een kwalitatief betere, efficiënte en duurzame zorg met tevreden cliënten.
Door te leren en te profiteren van bestaande ervaringen en kennis. Door het creëren
van meer samenhang en een betere aansluiting op andere zorgsectoren. En door het
slimmer en beter organiseren van het werk.
Zorg voor Beter is een initiatief van het ministerie van VWS, in samenspraak met de
brancheorganisaties, beroepsverenigingen en cliëntenorganisaties. Samen werken
al deze organisaties aan een betere zorg via verbetertrajecten, innovaties en het
toepassen van de normen en indicatoren voor verantwoorde zorg.
Sting werkt in het programma Zorg voor Beter samen met Verpleegkundigen en
Verzorgenden Nederland (V&VN) en met de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen (NVVA).
Zie ook www.zorgvoorbeter.nl
Voor vragen en advies over zorg voor cliënten met diverse culturele achtergronden,
kun je terecht bij sting@sting.nl of via (030) 291 90 60.
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Bijlage

Wa a rd e n ka a r t e n b i j o e f e n i n g 5 , p a g i n a 2 7
Zelfvertrouwen
Goede manieren
Geloof
				

Eren van de
doden

Gehoorzaamheid

Trouw aan de
Eerlijkheid
familie		

Eigen
ontplooiing

Respect voor
ouderen

Gastvrijheid

Liefde

Hygiëne

Op de volgende pagina vind je een schema met waardenkaarten op groter formaat
om te kopiëren en uit te knippen.
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Waarden ka a rt en b i j oef en i n g 5 , pa gi na 2 7

Geloof

Eren van de

Goede manieren

Zelfvertrouwen

doden

Eigen

Eerlijkheid

Liefde

Trouw aan de

Hygiëne

ontplooiing

Gastvrijheid

familie		

				

Gehoorzaamheid

Respect voor
ouderen
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